
يتصععرف أن تععوجب قععد المخلععوق , عععزةالحكمة على مبنية وغلبته عزته
الللله اتللق للله قيل وإذا وتعالى: (( تبارك قوله في كما سفيها تصرفا
ليسععت لهنهععا تنفعععه لععم لكنها عزة له صار فهنا )) بالمثم العزة أخذته
بعزتععه, لن مقروهنععة وجععل عععز اللععه حكمة أيضا بالحكمة, كذلك مقروهنة
الحزم ويفوته كثير شيء فيفوته غلبة عنده ليس خوارا يكون قد الحكيم

وجععل عععز اللععه حكمععة الحكمععة, لكععن هععو ذلععك يقععول: إن أهنععه أجل من
ببعععض بعضععها السععماء قرن من الن هنستفيد هنحن بعزته, ولهذا مقروهنة
. السم مجرد من هنستفيده ما على زائدا معنى بذلك هنستفيد

الرسععول إلععى أوحيععت الععتي الشععرائع الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن
ولرسللوله العللزة ولللله وتعععالى: (( تبععارك اللععه قععال وحكمععة عععزة

الكتلاب عليلك الللله وأنلزل تعععالى: (( اللععه وقععال )) وللملؤمنين
العععزة وهمععا جميعا المرين هنال الشرائع بهذه تمسك فمن )) والحكمة
 . أيضا والحكم والحكمة

الشععورى سععورة أن لنععا سععبق الرجيععم الشيطان من بالله : هنعوذالشيخ
طيب.  والشورى اسمان: شورى فيها

؟ المععدهني هو وما المكي هو مكية, ما ؟ مدهنية أو مكية هي : هلالشيخ
؟ الهجرة, والمععدهني قبل هنزل قيدين, ما يعني الهجرة قبل بمكة هنزل ما
تعععالى: قععوله ؟ الهجرة بعد بمكة هنزل شيئا تحفظ مكة, هل في  ولو...

فيععك. اللععه بعرفععة, بععارك ؟ هععذه هنزلت  أين)) لكم أكملت (( اليوم
طيب.

 ؟ رأيك أربع, فما آيات السورة هذه من المؤلف : استثنىالشيخ

بالدليل. : هنطالبهالطالب

المكية السورة أن الصل لن الستثناء هذا على بالدليل : هنطالبهالشيخ
ا جميعع المدهنية السورة وأن مكية آياتها جميع ادععى مدهنيعة, فمعن آياته
الدليل.  فعليه الصل خلف

 ؟ فيها تقول ) ما) عسق (( حموتعالى:  تبارك قوله : طيبالشيخ

تكععون قد المقطعة, لهنها الحروف قولنا من أحسن الهجائية الحروف ل
 ؟ والراجح خلف ص, فيها ن مثل واحدا حرفا



 ؟ العربية اللغة في القول هذا رجحان على لدليل ا هو : ماالشيخ

قلنععا: شيء, ولععو لكل تبياهنا الكتاب أهنزل الله أن آخر واحد, وجه  هذا...
معناه يعلم ل ما القرآن في أن يعني معروف, صار معنى لها ليس هذه
شلليء لكل تبيانا الكتاب عليك (( ونزلناتعالى:  قوله ينافي وهذا

نللزل مللا للنللاس لتللبين الللذكر عليللك (( ونزلناتعالى:  ) وقوله)
).) إليهم

قصععور, فيععه ؟ رأيكععم صععنعه, فمععا المفسععر: فععي قععال : الحكيمالشيخ
تماما.  وشرعه صنعه في الحكيم أن الصواب

الجديد. الدرس بدأ تعالى الله قال ثم

العلللي وهللو الضرض فللي وما السماوات في ما  (( له: القارئ
  ).) العظيم

الضععمير لععه))  الضرض فللي ومللا السماوات في ما (( له: الشيخ
 فععي)) (( مللا والمبتععدأ مقدم خبر له أن تعلمون الله, وأهنتم على يعود

له موصول, والتقدير اسم هنا ما  لن)) السماوات في (( ماقوله: 
التععأخير حقععه مععا تقععديم أن البلغععاء عند السماوات, والقاعدة في الذي

)) السللماوات فللي مللا (( له:  فقععوله والختصععاص الحصر يقتضي
العالمين.   رب لله فهو والرض السماوات في ما لغيره, كل ل يعني

لكان الملك قبل بالخلق بدأ  لو" وعبيدا وخلقا " ملكاالمؤلف:  قال
أهميععة ذات هععي ما المسألة الحال كل سابق, وعلى الخلق لن أحسن
أعياهنها, وخلقا مالك أهنه يعني ملكا السماوات في ما له أن المهم كبيرة
السععماوات فععي مععا أن يعنععي القععدري بالمعنى خالقها, وعبيدا أهنه يعني

فللي مللن كل (( إن:  وجععل عععز قععال كمععا تعالى لله متذلل والرض
فللي (( ما:  ) وقوله) عبدا الرحمن آتي إل والضرض السماوات
من أعظم السماوات لن أفردها الرض في وما  جمعها)) السماوات

فععي كمععا الفععراد بلفععظ وتجيععء الجمع بلفظ كثيرا تجيء الرض, ولهذا
ول الضرض فللي شلليء عليلله يخفللى ل الله (( إنتعععالى:  قوله
جععاءت الجنععس, وإذا فععالمراد بععالفراد جععاءت ) فععإذا) السللماء فللي

(( قلللتعالى:  قال كما سبع عددها العدد, والسماوات فالمراد بالجمع
لم ) الراضون) العظيم العرش وضرب السبع السماوات ضرب من



أهنهععا إلى أشار القرآن الجنس, ولكن باعتبار مفردة إل القرآن في تأتي
ومللن سللماوات سللبع خلللق الذي (( اللهتعععالى:  قععوله في سبع

ل ؟ يصععح ل أو يصععح الكيفيععة على هنزلتها لو ) المثلية) مثلهن الضرض
الكميععة علععى هننزلها أن إل بقي ما وأوسع, إذن أعظم السماء لن يصح

جععاء أراضععين, وقععد سبع العدد في  يعني)) (( مثلهنالمعنى:  فيكون
( من:  وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي فقععال السععبع بلفظ السنة في

من القيامة يوم به الله طوقه ظلما الضرض من شبرا اقتطع
الصععلة عليععه عنه يروى أيضا وكذلك صريح هنص  وهذا) أضراضين سبع

السللماوات ضرب ( اللهللمالبلد:  على أقبل إذا يقول كان أهنه والسلم
 الراضين) أقللن وما السبع الضراضين وضرب أظللن وما السبع

أهنهععا المعنى هل أراضين سبع هي كيف ولكن أراضين سبع السبع, فهي
طباقععا أراضععين سععبع هنقول: هي ؟ ماذا أو قارات سبعة أو أقاليم سبعة

لهععذا طبععاق, ويععدل سبع الراضون كذلك طباقا سبع السماوات أن كما
مللن القيامللة يللوم ( طوقهقععال:  وسععلم عليععه الله صلى النبي أن

يملععك الععذي لكععن القععارات أو القععاليم كععاهنت لو ) لهنها أضراضين سبع
قطعععة يملك الذي آخر, لكن المكان في يملكها ل هنا الرض من قطعة

السععابعة, الرض إلععى تحتععه مععا وله الرض سطح على يملكه ما له هنا
" للعلى تابع والسفل للقراضر تابع " الهواءالعلماء:  قال ولهذا
في الجو في لي أمتار عشرة في أمتار عشرة مساحته بيت لي أهنا مثل

مععا علععى رف يطلععع يقدر أحد ما أمتار عشرة في أمتار عشرة السماء
أرضععي, علععى تمععر أن للطععائرة جدا, وليس بعيدا كان ولو أرضي يقابل

 ؟ كذا

: ل, الطالب

يسار, لن أو يمين لف أرضي هذه لمعناها شئنا لو ل, هنعم : كيفالشيخ
جععرى العرف قائل: إن يقول قد الطائرة مسألة لكن للقرار تابع الهواء

ن تمعر ولهذا تمنع ل أهنها ن البلعد عنعد م تزععج العبيوت, وربمعا فعوق م
من تمر أن من أمنعها قال أحدا أن يمنعها, ولو أحد ول بأصواتها الناس

العلععى ملععك أحكام, طيب. وقلنا: من له فالعرف سفها لعد بيتي فوق
أراد لععو لععي, ولهععذا ؟ لععي ليععس أو لععي الرض قعععر فمثل السفل ملك

السععفل هنعععم, لن ؟ أمنعععه أن فلععي أرضي تحت هنفقا يفتح أن الهنسان
والراضععون سععبع ؟ كععم السععماوات حععال كععل علععى للعلى, المهم تابع



سبع. 

) علععى) العلللي وهللو الضرض فللي وما السماوات في ما (( له
في بينهما الله قرن العظيم العلي هو  الكبير, هنعم)) (( العظيم خلقه
صععفة فعيععل, وفعيععل الصععرفي وزهنهععا الكرسععي, العلععي آيععة وفععي هععذا

دائمععا, أفهمتععم بهععا الموصوف وصف تقتضي المشبهة مشبهة, والصفة
يكععون أن يمكععن ل وأبععدا أزل وجععل عز لله لزم وصف العلي الن, إذن

ذاتيعة صعفة أهنها أخذت أين ذاتية, من صفة إذن أبدا, فالعلو العلو خلف
والسععتمرار الععدوام تقتضععي المشععبهة والصععفة مشععبهة صععفة فعيععل ؟

يمكععن ل وجععل عععز لله ذاتية صفة العلو دائما, إذا بها المتصف واتصاف
بضدها.   يتصف أن الحول من حال بأي

علععو هععو أو السععلمية المععة عليه اتفقت التي الصفة علو هو هل العلو
علو الصفة, أما وعلو الذات كلهما, علو ؟ أهنكره من أهنكره الذي الذات
والمعتزلعة الجهميعة حتى ذلك على أجمعوا كلهم المسلمين فإن الصفة

للععه العلو صفة ثبوت على أجمعوا كلهم وغيرهم والماتريدية والشعرية
ينكععرون الععذين لكم: المعطلععة أقول ولهذا الصفة, طيب وجل, علو عز

الصععفات هععذه ثبععوت لن الله هننزه قالوا: لهننا ؟ لماذا الصفات, أتدرون
العلععو وجععل, إذن عععز للععه تنزيهععا فينفوهنها النقص زعمهم على يستلزم

الععذات ينكععره, علععو أحد ول المة بإجماع لله ثابت الصفة علو هو الذي
رئيسية:  أقسام ثلثة إلى فاهنقسموا الناس فيه اختلف الذي هو هذا

يقول: الله مكان كل في تعالى الله جعل لكنه أهنكره الول: من القسم
الجهميععة رأي مكععان, وهععذا كععل في هو بل العلو في خاصا مكاهنه ليس

على عاليا تعالى الله يكون أن يمكن يقولون: ل بهذا يصرحون الحلولية
 فععي... ؟ المسععجد فععي كنععت شععيء, إن كععل فععي هععو شععيء, بععل كل

قععولهم, ولهععم من وحاشاه الله المرحاض, قاتلهم في فهو ؟ المرحاض
. شبهة

فععي اللععه هنقععول: إن أن يجععوز قععال: ل تمامععا هععذا الثاهني: عكس القول
ول العععالم فععوق ليعس وتععالى سععبحاهنه هعو بعل هنازل ول عالي ل مكان
محايععد ول مبععاين ول منفصععل ول متصععل ول شععمال ول يميععن ول تحته
أسععألكم تماما, وإهنععي الولين عكس السلبية, على المور من جرا وهلم
قال عدما, ولهذا يكون ؟ هذا كل عن ينفى كان إذا الله يكون أين بالله



ينععاظر وهععو المشععهورين القععواد أحععد اللععه رحمععه سبكتكين بن محمود
داخععل فععورك: ل بععن محمععد قععال لمععا المتكلميععن أحد فورك بن محمد
وبيععن العععدم بيععن الفرق ما لي له: بين قال آخره إلى خارجه ول العالم

فرق. ل ؟ الجواب الصفة, وش بهذه تصفه الذي ربك

بععه يحيععط ول شععيء كععل فوق بذاته عال تعالى الله يقولون: إن الثالث
مععن بععائن وتعععالى سععبحاهنه لذاته, وهععو لزم وعلوه مخلوقاته من شيء
أهععل مععذهب فيععه, وهععذا حالون هم ول فيهم حال ليس أهنه بمعنى خلقه
والجماع, خمسععة والفطرة والعقل والسنة القرآن عليه دل الذي الحق
القععرآن دللععة يعني متنوعة أيضا الذاتي, وهي العلو على تدل كلها أدلة

السنة, فععالقرآن في وكذلك متنوعة واحد وجه على ول واحدة آية ليس
ضربلك اسلم (( سبحقععوله:  مثععل للععه الععذاتي العلععو إثبات من مملوء

فللوق القللاهر (( وهللو )،) العظيللم العلللي (( وهللو )،) العلى
(( أأمنتللم), ) الضرض إلللى السماء من المر (( يدبر ،)) عباده

 تحصى؛ ل ) وأدلة) السماء في من

علععى دلت السنة أهنواع كل يعني وإقرارية وفعلية قولية أدلة السنة من
وسععلم عليععه الله صلى النبي هو فها القولية السنة الذاتي, أما الله علو

علععوه, وأمععا  فيثبععت) العلللى ضربللي ( سبحانسععجوده:  فععي يقول
فأقرها, السماء  قالت: في؟) الله ( أينالجارية:  سأل فإهنه القرارية

قللد هل ( ألويقععول:  عرفععة يععوم النععاس يخطععب فكان الفعلية وأما
( اللهمويقععول:  السععماء إلععى أصععبعه فيرفع  فيقولون: هنعم؟) بلغت
فعليععة دللععة وهذه السماء إلى الناس, يشير هؤلء على  يعني) اشهد

مجمعععون الصععحابة رأسععهم على الذي فالسلف الجماع بالشارة, وأما
قطعيععا, إجماعععا هذا على شيء, مجمعون كل فوق تعالى الله أن على
عععن ينقععل ولععم العلععى ربي سجودهم: سبحان في يقولون كلهم لهنهم
المخالفة هنقل أبدا, وعدم السماء في ليس الله قال: أن أهنه منهم واحد

أهنععه فععي واضععح طريععق الجماع, وهذا على يدل والسنة الكتاب في لما
مععا علععى مجمعععون فهععم القرآن دللة يخالف ما السلف عن يرد لم إذا
يوصععف رب أولععى أيهمععا هنفسك فسل العقل دللة القرآن, أما عليه دل
عععال رب القععذرة, أو المععاكن عععن ينععزه ل رب العدم, أو على يدل بما

علععو هععو حيععث مععن العلععو إن شك, ثم ل الثالث ؟ أيهما شيء كل فوق
لنفسععه اللععه أثبععت فقد كمال صفة كان وإذا ؟ كذلك كمال, أليس صفة



) هععذه) العلللى المثل (( وللهتعععالى:  قععال كمععا كمععال صععفة كل
اللععه, علععو علععى دلععت الفطععرة أيضععا فطريععة دللة عقلية, بقينا الدللة

العلععو, فععي ؟ وجععل عععز الله يتصور أين يتعلم أن قبل بفطرته الهنسان
يععدعوا أن أراد إذا عععامي البحععث هذا يقرأ لم الذي الهنسان تجد ولذلك

الله رحمه الهمداهني العلء أبو قال السماء, ولهذا إلى ؟ يروح الله, أين
تععاب ولعلععه عنععه اللععه عفا الجويني ع يقرر وهو الجويني الحرمين لمام
مععع العرش على الستواء إهنكار يعني العلو إهنكار يقرر ع عليه الله فتاب
وهللو قبللله شلليء يكللن ولم كان تعالى الله " إنويقول:  العلو
العرش على الستواء ينكر أن ؟ يريد ماذا"  عليه كان ما على الن

دعنللا أسللتاذ " ياالله:  رحمه الهمداهني العلء أبو له فقال أيضا والعلو
هللذه عللن أخبرنللا العللرش علللى والسللتواء العللرش ذكر من

ضللروضرة قلبه من وجد إل الله قط: يا عاضرف قال ما الفطرة
علععى يطلق والعارف ؟ كذلك المر أليس الله  سبحان" العلو بطلب

اللععه قط: يععا عارف قال أعم, ما هو ما هنا المراد لكن عندهم الصوفي
حيرهنععي، رأسععه علععى يلطم العلو, جعل بطلب ضرورة قلبه من وجد إل

ل فطريعة دللععة الجابعة, هعذه ععن عجععز لهنعه ؟ حيرهني, ليعش حيرهني،
لهذا.  هداهنا الذي لله ينكرها, فالحمد أن لحد يمكن

وصععفي, وعلععو ذاتععي قسععمين: علععو إلععى ينقسععم وجل عز الله علو إذا
فيه اهنقسموا الذاتي العلو فيه, والول السلمية المة تختلف الثاهني: لم

الععذين هعم منهعم وإيععاكم اللعه جعلنعي الناجيععة فرق, والفرقة ثل ث إلى
عععز الله يحاذي شيء فيه شيء, ما كل فوق وعل جل بذاته علوه أثبتوا

كععاهنت بشععيء, إذا عنععده ليست الخلق قبضته, كل في الخلق وجل, كل
في ألقيت كحلقة للكرسي بالنسبة السبع والراضون السبع السماوات

والرضععون وسعععتها عظمهععا علععى السععبع الرض, السععماوات مععن فلة
الرض, الحلقععة مععن فلة فععي ألقيععت كحلقععة للكرسععي بالنسععبة السبع
تشععغل مععاذا أخععبروهني الرض مععن فلة فععي ألقيت ضيقة المغفر حلقة
عليععه اللععه صععلى النبي شيء, قال ل هنعم ؟ الفلة هذه من الحلقة هذه

الفلة كفضللل الكرسللي علللى العللرش فضللل ( وإن:  وسععلم
ل للعععرش بالنسععبة الكرسععي يكععون وش  إذا), الحقلللة هللذه عللى

شععيء كععل فوق وتعالى سبحاهنه ذلك, فهو فوق وجل عز شيء, والرب
كععل فععوق وهععو وتعععالى سععبحاهنه تحتععه المخلوقععات كل يحاذيه شيء ل

ينكره من الن يوجد مهم, ولهنه لهنه فيه أطلنا العلو هذا أثبتنا شيء, إذا



فلععو وإل قلععوبهم اللععه أزاغ قععد هععؤلء أن شععك العافيععة, ول اللععه هنسأل
شيء كل فوق تعالى الله أن لعلموا فقط فطرتهم, الفطرة إلى رجعوا

كماله.   من ذلك وأن

هنقععول: أن هنستطيع  ل" خلقه )) على " (( العليالله:  رحمه وقوله
قطعا, لن أثبته أهنه هنقول أن هنستطيع الذاتي, ول العلو أهنكر المؤلف إن

فيكععون والسععيطرة بالسععلطان عليهععم العلععي يحتمععل خلقه على العلي
أن لنا يجوز ل حال كل بذاته, فعلى عليهم عل أهنه وصفيا, ويحتمل علوا

رحمه المؤلف أثبته, لن بأهنه هنشهد أن ول العلو أهنكر بأهنه المؤلف هنرمي
مععن كلمععا سععمعنا إذا علينععا يجععب هنععدري, لكننععا فل الشععاعرة من الله

علععى هنحملععه أن صععحيح محمععل لععه يكععون أن يمكععن المسلمين إخواهننا
سععمعت إذا فالصععل ذلك, وإل تمنع قرينة توجد لم ما الصحيح المحمل

كلمة سمعت أهنك لو حتى الصحيح المعنى على فاحملها كلمة أخيك من
علععى احملها هذا على تحملها ل يستهزأ أو بي يسخر الرجل وقلت: هذا

الحق.  المعنى

هنظععر هععذا  وفععي" " الكبيرالله:  رحمه يقول  فهو)) (( العظيم وأما
يعنععي العظيععم وعظععة العظمة ذو يعني العظيم العظيم، غير الكبير لن
داخععل فهععو المعاهني من يحتمل شيء أي قوة العلم قوة السلطان قوة
.  العظيم كلمة في

الضرض فللي ومللا السللماوات في ما (( لهتعالى:  قوله فوائد من
السللماوات فللي (( ما:  لقععوله وتعععالى سععبحاهنه الله ملك ) عموم)

. العموم يفيد موصول اسم ما لن))  الضرض في وما

بتقععديم وذلععك أحععد فيععه يشععاركه ل بالله مختص ذلك فوائدها: أن ومن
الحصععر يفيععد التععأخير حقععه مععا تقععديم أن البلغيععة الخععبر, والقاعععدة
أثبعت تععالى اللعه أن هعذا قولكم على قائل: يرد قال والختصاص, فإن

)) أيمانهم ملكت وما أزواجهم على (( إلفقال:  الملك للهنسان
ملك أن ذلك, فالجواب أشبه  وما)) مفاتحه ملكتم ما (( أو:  وقال

مطلقععا ملكا ليس عاما, فهو ملكا ول مطلقا ملكا ليس الشيء الهنسان
يحععرق أن أراد لععو شاء كما ماله في يتصرف أن يملك ل الهنسان أن إذ

الحععرام فععي يستعمله أن أراد ذلك, ولو له ل, ليس ؟ ذلك له فهل ماله
ل به, أهنت خاص منا إهنسان كل فملك عاما أيضا ذلك, وليس له يكن لم



عععام, فظهععر مطلععق وجععل عز الله مالك, ملك أملك ل وأهنا مالي تملك
معارضععة, ل المخلععوق, وحينئععذ وملععك وجععل عععز الرب ملك بين الفرق
طيب. جماعة، يا واضح

بالجمع, وقععد جاءت حيث السماوات عدد الكريمة: إثبات الية فوئد من
فقععد الرض سععماوات, وأمععا سععبع أهنهععا آخععر موضععع في تعالى الله بين

قععوله: فععي جمععع أهنهععا إلععى أشععار اللععه لكععن مفععردة القرآن في جاءت
) .) مثلهن الضرض (( ومن

(( وهوبقععوله:  وجععل عععز اللععه علععو الكريمععة: إثبععات الية فوائد ومن
. )) العلي

إن الععتي الفعععال صفات من ليست لزمة صفة العلو فوائدها: أن ومن
مشععبهة صععفة العلععي أن الدللععة يفعلهععا, وجععه لععم شاء وإن فعلها شاء

التحول. وعدم الثبوت تفيد المشبهة والصفة

لعلععو الشععامل وجععل عععز الله علو الكريمة: عموم الية هذه فوائد ومن
الصفة. وعلو الذات

لقععوله: وتعععالى سععبحاهنه اللععه عظمععة الكريمععة: إثبععات الية فوائد ومن
)) . (( العظيم

العظيم, واعلععم العلي وجل عز لله السمين هذين فوائدها: إثبات ومن
يشتق صفة كل صفة, وليس على دال فإهنه الله أسماء من اسم كل أن

اسععم كععل السععماء, لن مععن أوسع الصفات أن يتبين اسم, وحينئذ منها
اللععه صفات من اسم, فمثل منها يشتق صفة كل لصفة, وليس متضمن

هععذه من هنشتق أن يجوز المكر, وهل يستحق بمن المكر وتعالى تبارك
طيععب. أوسععع الصععفات بععاب لن يجوز ل, ل ؟ أسماءه من اسم الصفة

 هععل)) شلليء كللل أتقن الذي الله (( صنع الصنع الله صفات من
فقس.  هذا ل, وعلى ؟ الصاهنع هو لله اسما ذلك من هنشتق أن يمكن

أقسععام: دللععة ثلثععة إلععى تنقسم مدلولها على الصفة دللة أن اعلم ثم
معنععاه جميععع علععى السععم الععتزام, فدللععة ودللة مطابقة ودللة تضمن
دللععة لزمععه تضععمن, وعلععى دللععة جزئععه مطابقععة, وعلععى دللة يسمى

اللفععظ دل والععتزام, فععإن وتضععمن ثلثة: مطابقععة الدللة التزام, فأهنواع
شععيء تضععمن, وعلععى فهععو جزئه مطابقة, وعلى فهو معناه جميع على



والمعقععول, بالمحسععوس الن لكععم هنمثل التزام, وهنحن دللة لزم خارج
دللععة السععور أدخععل مععا جميععع على دللته بيت هذا أو دار هذه قلت إذا

الععتي الغرف ويشمل السفل الغرف وهي الحجر يشمل مطابقة, يعني
مطابقععة, ودللععة دللععة هذه جرا, هنسمي وهلم والثالث الثاهني الدور في
ذلععك أشععبه ومععا المعشععى وعلى المطبخ وعلى الصالة على اللفظ هذا

علععى المعنععى, ودللتععه جزء على يدل تضمن, لهنه دللة منها واحد على
فععي مثال ببان, هذا إل بيت يوجد أن يمكن ل التزام, لهنه دللة بناه بان

واضح.  المحسود

مطابقععة. ؟ أصععله وعلععى غطععاه علععى دللتععه القلععم هععذا معععي الن أهنا
؟ صععنعه معن هنععاك أن علعى ودللتعه تضعمن ؟ منهععا واحد على ودللته

هنقععول: مععن وجععل عععز اللععه أسععماء عععل هنععأتي الدللة التزام. هذه دللة
الععذات علععى دللتععه المصععور, الخععالق البععارئ الخالق تعالى الله أسماء
علععى مطابقة, ودللته دللة جميعا الخلق هي التي الصفة وعلى اللهية
العلععم علععى تضععمن, ودللتععه دللععة وحععده الخلق على أو وحدها الذات

ع قععادر وهععو إل خالق من وما عالم وهو إل خالق من ما لهنه ع والقدرة
ل هععذا والتضععمن المطابقععة دللععة الولن النوعان التزام, أما دللة هذه

اللععتزام دللععة يعععرف, وأمععا أن يمكن علم طالب أحد, كل على يشكل
العلمععاء فيهععا يختلععف النععاس, ولععذلك مععن كععثير علععى تخفى التي فهي

كثيرا.  اختلفا

اللععه قععال فيمععا أو قععول كععل فععي لزمععة الععتزام دللععة هععل هنسعأل وهنا
تكلععم معن ينكرهععا قععد اللععتزام دللععة الجععواب: الثععاهني, لن ؟ ورسععوله

لزم مععن مكععان كععل فععي الله يقولون: إن هنقول: الجهمية فمثل بالكلم
بهذا, لو يلتزمون ل هم القذرة والماكن الحشوش في يكون أن قولهم

ل كفرهععم, لكععن فععي يشععك أحععد طععول, ول علععى لكفععروا بهذا التزموا
لزم "هلالمسععألة:  هععذه عععن العلمععاء عععبر بهععذا, ولععذلك يلععتزمون
ومععن حق فلزمهما ورسوله الله قول  هنقول: أما" ل أو قول القول

يلتزم, أل به ألزمناه إذا يحتمل فل, لهنه غيرهما ورسوله, وأما الله قول
الباطععل, اللزم هععذا منععه يلععزم لئل قوله يدع أن به ألزمناه إذا ويحتمل
حعال كعل اللزم, علعى هععذا بعاله علععى يطععرأ لم تكلم حين أهنه ويحتمل

اهنسععيابا مني ظهرت هذا ع عندي شيء هنقول: أهم هنحن فيكم الله بارك
تععدل تعععالى اللععه الن: أسععماء أقععول إهني لكن ع عليكم صعوبة فيها وإل



هععذا تضععمنه الععذي الوصععف وعلععى اللععه ذات العليععة, علععى الذات على
العلععو, العظيععم صععفة وعلععى وجععل عععز الععرب على يدل فالعلي السم
العظيمة.   صفة وعلى الرب على يدل كذلك

 ...: السائل

يععترتب الععذي يعنععي الثر اسم؛ كل من لبد والصفة, هذا : السمالشيخ
 ...: السائلالسم,  مقتضى  يكون... هذا على

لزم وصععف أثععر, الحععي فيه ما الحي اسم, عندهنا بكل هو : ل, ماالشيخ
إلععى يتعععدى, يتعععدى هععذا السميع قلت: البصير إذا يتعدى, لكن ما لذاته

لبعد الذي أن البصير, فالضابط في المبصر وإلى السميع في المسموع
هنعم.   المتعدي السم هو الثر من فيه

 ...: السائل

شععمل الصععفة علععو قلنععا الصععفة, إذا علو قولنا في داخل هذا : لالشيخ
بعععض أعععم, وإل هععذا العلععو, يعنععي أهنععواع وجميع القهر وعلو القدر علو

لكععن القهر وعلو القدر وعلو الذات أقسام: علو ثلثة يقول: أهنه العلماء
 وأعم؛ أشمل صار الصفة وعلو الذات قلنا: علو إذا

فيهععا لهععم ويكععون الخلععق بهععا ينتفععع التي الرض أن أعلم والله الظاهر
  أعلم والله الظاهر واحدة, هذا أرض هي الهنس مصلحة, والمراد

 ...: السائل

تعابع الهعواء قلنععا جيعد, يقعول: إذا إشععكال هذا هنعم, أحسنت : أيالشيخ
وأسعفلها مسعجد أعلها الن مساجد للعلى, يوجد تابع والسفل للقرار

وهععذه دكععاكين هععذه وضععع أهنععه لهععا الهنسععان وضععع أصععل دكاكين, هععذه
لزيععد, مملععوك أسععفلها يكون العمارات بعض الن يوجد أهنه مسجد, كما

كععان إذا هععذه, لكععن لخالععد, موجععودة فععوقه لعمرو, والذي فوقه والذي
علععى هععذه العمععارات لععه, لن فهععي واحععد مالكهععا معا تحتها الذي أرض

مسععجد, وإذا صععارت مسجد هذه الجهة مالكها, يجعل صرفها ما حسب
وأحياهنععا أرضععا تكععون  ل, أحياهنععا...مسععاكن,  صععارت مسععاكن هذه جعل
الععذي المسععجد مثل مسجد هذا كان لو يجوز, يعني  ما... سطحا تكون
يجوز.   لقلنا: ل, ما شيئا فوقه يعمر أحد أراد الن, لو فيه هنحن



أهنععه يحتمل بكلم وأتى مبتدعا الرجل كان يقول: إذا يسأل : هذاالسائل
علععى أهنععه على هنحمله الخلف, فهل مذهب على أو السلف مذهب على

؟ السلف مذهب

مععا قرينة وجد قرينة, فإن يوجد لم ما قليل: أهنه قبل ذكرهنا : هنحنالشيخ
الرجععل, حععال مععن هنعلععم مععا علععى الصحيح, هنحملععه المعنى على هنحمله
اعتزاليات " استخرجتيقول:  ع البلقيني أظنه ع بعضهم يقول ولهذا

في جيد للزمخشري, تفسير تفسير  الكشاف" بالمناقيش الكشاف
أمععور علععى أحياهنا جيد, ويتكلم المعنى حيث ومن اللغة حيث من الواقع

بالبلغععة يتعلععق فيمععا منععه يستسععق رأينععاه بعععده مععن الفقهيععات, وكععل
أهعل بحعت, ويعذم مععتزلي وغيعره, لكنعه السععود أبعي مثعل والعراب

جيععدة, هععذا هذه تقول أشياء كلمه في الحشوية, تجد السنة, ويسميهم
زحلزح (( فملنتعععالى:  اللععه قول في يكون, كما ما أحسن من كلم
مللن أعظللم فوز " أي) قال: ) فاز فقد الجنة وأدخل الناضر عن
تقععول: مععاذا سععمعته إذا  كلم" الجنة ويدخل الناضر عن يزحزح أن
رؤيععة هنفععي إلى يشير هذا, لكنه من أعظم فوز فيه طيب, هذا كلم هذا

علععى زيععادة رؤيتععه جعععل وتعالى سبحاهنه الله أن المعلوم من الله, لهنه
يقععول: أي ) هععو) وزيادة الحسنى أحسنوا (( للذينالخرة:  هنعيم
واحد كل من الجنة, الجواب ويدخل النار عن يزحزح أن من أعظم فوز

رؤيععة إهنكععار إلى يشير هو هذا, لكن من أعظم فوز شيء, ل سيقول: ل
ذهب معن عرفنعا أهننعا لعول هعذا يعدري وجل, من عز الله أهنعه الرجعل م

مععن هنتهمععه, لن أن يجوز هنقول: ل لكنا وجل عز الله رؤية ينكر معتزلي
وجل.  عز الله يرى فسوف الجنة دخل


